Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 26 februari
vrijdag 26 februari
ma 29 febr. t/m vr 4 maart
maandag 7 maart
vrijdag 11 maart
donderdag 17 maart

studiedag
kinderen vrij
voorjaarsvakantie
start project
vergadering leerlingenraad
open dag

team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
leerlingenraad

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €15,45 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Peuteropvang
Pinokkio start na de voorjaarsvakantie bij ons op school. We zijn daar erg
verheugd over. Op maandag 7 maart wordt de locatie feestelijk geopend. Het
is een goede zaak dat kinderopvang een plaats krijgt binnen ons
schoolgebouw. De afgelopen tijd zijn er ook besprekingen met Drieluik
geweest. Ook voor hun was er ruimte om kinderopvang op onze school te
realiseren. Drieluik heeft op dit moment besloten om geen gebruik te maken
van het aanbod om peuteropvang onder de naam van Drieluik te starten op
onze school. We blijven in gesprek met Drieluik en hopen dat we in de toekomst toch nog tot
samenwerking komen. Ouders van de kleuters zijn van harte welkom om de opening bij te
wonen.
Luizencapes
We zijn erg blij dat de luizenmoeders regelmatig de kinderen controleren. Op dit moment maken
we nog gebruik van luizencapes. We hebben besloten de komende maanden geen gebruik te
maken van deze capes. We volgen het advies van het ministerie. Zie het volgende artikel.
Uit een literatuurstudie is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdacht van
hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Om deze reden hebben
wij ons beleid aangepast; het RIVM-beleid is (indien mogelijk) altijd gebaseerd op
wetenschappelijk bewijs.
Daarom richten we ons bij hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in
combinatie met een antihoofdluismiddel) van de haren en niet op de omgeving. Hoofdluis
is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact.
Het effect van een luizencape en luizenzakken op de verspreiding van hoofdluis is niet
wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes en luizenzakken
niet aanraden.
Projectweken
De komende tijd gaan alle groepen zich intensief bezig houden met techniek. Op dinsdag 8
maart worden de projectweken spectaculair geopend op het schoolplein. Op het plein worden
dan een waterraketten gelanceerd.
Open dag
Op donderdag 17 maart staan de deuren van onze school open. ‟s Morgens is er voor
toekomstige ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen op onze school. Deze ouders
kunnen een bezoek brengen aan groep 1/2. Ook staat deze morgen een rondleiding en een
gesprek met de directie op het programma.
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‟s Avonds zijn alle ouders ook van harte welkom: of uw kind al op de Slagkrooie zit, of dat u
daar nog over nadenkt… op deze avond willen we ons als school presenteren aan alle mensen
van Schoonoord.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt de afsluiting
van het project „Techniek‟ plaats. In de
verschillende lokalen ziet u wat de leerlingen
hebben gemaakt. In de schoolzaal kunt u de
zwaartekracht trotseren en zijn er presentaties
van groepen. Met de fotopuzzeltocht over
Techniek zijn prachtige prijzen te winnen.
Kortom, een leuk moment om de school beter
te leren kennen! (En natuurlijk zijn ook de
grootouders en andere familieleden van harte
welkom!)
Verhuizing groep 3/4
Groep 3/4 gaat verhuizen. Ze komen in het lokaal naast groep 5/6. Dinsdagavond hebben
ouders het lokaal een grondige schoonmaakbeurt gegeven. Tamara is op dit moment bezig om
raamtekeningen te maken. Ouders hartelijk dank voor uw hulp.
Veurlezen
Op maandag 14 maart wordt in onze school voorgelezen in de Drentse Taol. Vier voorlezers
brengen een bezoek aan de vier groepen. We zijn benieuwd wie in het Drents de vragen kan
stellen aan de voorlezers.
Werken aan wat werkt
“Ik ben eerlijk”
Eerlijk is een erg groot woord, en we hechten er veel
waarde aan. Soms is het wel moeilijk om eerlijk te zijn,
als je wéét dat mama, papa of juf teleurgesteld zal zijn
in jouw gedrag. En toch… de komende weken letten we
extra op de (soms kleine)signalen dat kinderen toch
durven te zeggen wat goed of niet goed ging.
Thuis kunt u uw bewondering uitspreken:” Hé, wat
eerlijk dat je zegt dat je al een koekje hebt gehad. Fijn
om dat te horen!” of “Ik ben niet blij dat je nog niet
hebt opgeruimd, maar ben wel blij dat je het eerlijk
zegt! Zullen we samen even aan de slag?”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn deze week begonnen met het thema techniek en dan
gaan wij specifiek werken over en met knikkerbanen.
We gaan in de klas verschillende knikkerbanen maken van een
deksel van een schoenendoos met stukjes rietjes of gekleurde
lucifers.
Verder gaan we nog een knikkerbaan maken van een eiertree
met een stuk afvoerslang erdoor heen en nog een knikkerbaan
van keuken- en closetrollen.
De kinderen vinden het allemaal reuze interessant en zo leren
we veel over knikkerbanen en de zwaartekracht.
Na de vakantie beginnen we met een nieuwe letter nl. de t van
techniek.
De kinderen mogen spulletjes voor de letterplank meenemen
wat met deze letter begint.
Klary van de bieb komt 10 maart weer bij ons voorlezen.
Noor Bouwknegt is vorige week dinsdag 4 jaar geworden. We willen haar heel veel plezier en
succes bij ons op school wensen.
Oproep: We hebben voor het thema techniek nog steeds veel keukenrollen, deksels van
schoenendozen en eiertreden nodig (platte waar 30 eieren in passen).
Wilt u deze meegeven aan uw kind als u ze hebt?
We zouden er erg blij mee zijn.
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Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn we begonnen met het thema techniek en wij
gaan het onderwerp robots verder uitwerken. Dat het
aanspreekt, blijkt wel. Sophie en Ingrid hadden al een heus
robotpak gemaakt en even hadden we een ‘echte’ robot in onze
klas. Ook had Wout thuis al een mooi exemplaar geknutseld en
Vera heeft een prachtige verftekening gemaakt van twee stoere
robots. Na de vakantie gaan wij dieper op dit onderwerp in.
Intussen zijn wij in groep 3 met kern 8 begonnen. En met
rekenen houden we ons bezig met het optellen en aftrekken
met behulp van de bussommen. In groep vier zijn we thema 7
van taal aan het afronden, de dictees zijn achter de rug. Met
rekenen oefenen de kinderen met de tafel van vier. En maken we al heel moeilijke sommen met
behulp van een getallenlijn. Ook gaan we ons vertrouwde lokaal verlaten en gaan we verhuizen
naar het lokaal naast groep 5 en 6. Het nieuwe lokaal is fris geschilderd en schoongemaakt. De
ramen zijn voorzien van schitterende tekeningen. Cor, Tamara en natuurlijk iedereen die
geholpen heeft; namens de kinderen en de juffen; bedankt! Wat ook nog wel even genoemd
mag worden; we zijn heel blij met de vaders en moeders die ons iedere dinsdag naar de
sporthal brengen, hierdoor kunnen ook wij gebruik maken van de sporthal. En dat is erg
belangrijk, top! Nog een paar dagen en dan kunnen we genieten van een weekje
voorjaarsvakantie. We hopen iedereen weer fris, vrolijk en vooral gezond weer terug te zien op
7 maart!
Nieuws uit groep 5 & 6
We willen iedereen bedanken voor de fijne gesprekken die
we met elkaar mochten hebben. Fijn om op deze manier
met elkaar in gesprek te zijn.
Afgelopen week hebben we thema 6 van taal afgerond. In
groep 5 ging het over alfabetiseren, spullen sorteren en
zijn we bezig geweest met de overtreffende trap (groot,
groter, grootst). In groep 6 ging het over de
persoonsvorm vinden d.m.v. zinnen van enkelvoud naar
meervoud te zetten, of andersom. Ook zijn we bezig
geweest met spreekwoorden en uitdrukkingen. Dit vinden
de kinderen nog wel lastig. We blijven hiermee oefenen.
In de week na de vakantie ronden we blok 4 van rekenen
af.
Het signaaldictee van thema 7 staat gepland voor dinsdag 15 maart. Een week later volgt het
controledictee, op dinsdag 22 maart.
Nieuws uit groep 7 en 8.
Als u dit leest zijn de gesprekken met onze groep 8 leerlingen en hun ouders achter de rug.
Goede gesprekken waarin zij ons advies hoorden en een nieuwe school kozen. Soms is het
spannend, maar wat kijken ze er naar uit!
Op woensdag 6 april is het schoolvoetbaltoernooi in Dalen en Dalerveen. Er hebben zich genoeg
kinderen aangemeld om een jongens- én een meisjesteam aan te melden. Super! We zijn nu op
zoek naar ouders die een team willen coachen, rijden eb als scheidsrechter een wedstrijdje
willen fluiten. Bent u een sportief type? Altijd leuk om met kinderen om te gaan? Meld u dan
aan bij de juffen van groep 7 en 8!

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 1 maart
dinsdag 1 maart
woensdag 2 maart
zondag 6 maart
woensdag 9 maart

Sanne Groote
Christian Sehlmeier
Beppie
Nayla Keuter
Sem Kuipers

groep 2
groep 5
groep 3
groep 6
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